
หลกัจรรยาบรรณของ AstraZeneca 
คา่นยิม พฤตกิรรม และนโยบาย 

หลักจรรยาบรรณของเราจะก าหนดคา่นยิมของเราในการท างาน 

รวมถงึชีแ้นะประพฤตกิรรมของเราเพือ่สง่มอบยาทีช่ว่ยเปลีย่นชวีติได ้
 

เรากา้วตามทนัวทิยาศาสตร ์

• ฉันสนใจใคร่รูแ้ละเดนิหนา้พฒันาดา้นวทิยาศาสตรอ์ยา่งไมห่ยดุยัง้ 

• ฉันร่วมงานกับคูค่า้และผูร่้วมงานอยา่งสรา้งสรรค ์
 

 

เราใหค้วามส าคัญกบัผูป่้วยเป็นอันดบัแรก 

• ฉันภมูใิจทีไ่ดใ้หบ้รกิารผูป่้วยและค านงึถงึผูป่้วยทกุครัง้ทีท่ าการตัดสนิใจใด ๆ 

• ฉันมุง่ม่ันทีจ่ะท าความเขา้ใจความตอ้งการของผูป่้วยทีม่คีวามหลากหลายและปฏบิตัติามค
วามตอ้งการดังกลา่ว 

 
 

เราด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความส าเร็จ 

• ฉันมุง่ม่ันทีจ่ะเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความส าเร็จ 

• ฉันสรา้งทมีทีม่คีวามหลากหลาย ไมแ่บง่แยกและมปีระสทิธภิาพสงู 
เพือ่ท างานร่วมกันทั่วทัง้องคก์ร 

 
 

เราท าสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

• ฉันรับผดิชอบตอ่การกระท าและความส าเร็จของ AZ 

• ฉันพูดความคดิของฉนัและท าใหผู้อ้ืน่ปลอดภัยในการด าเนนิการดังกลา่ว 
 

 

เราคดิอยา่งผูป้ระกอบการ 

• ฉันมคีวามกลา้หาญ สามารถรับมอืกับสถานการณ์ตา่ง ๆ และรับความเสีย่งไดอ้ยา่งชาญฉลาด 

• ฉันท าหนา้ทีอ่ยา่งรวดเร็วและลดความยุง่ยากในการท างานเพือ่ใหง้านส าเร็จ 
 

 
 

นโยบายสากล 

• วทิยาศาสตรข์องเรา 

• การปฏสิมัพันธข์องเรา 
 

• สถานทีท่ างานของเรา 

• ความยั่งยนืของเรา 
 

  

  
    



 นโยบายสากลของ ASTRAZENECA: วทิยาศาสตรข์องเรา 

 
 

เหตใุดถงึส าคญั 

วทิยาศาสตรค์อืสว่นส าคัญในทกุสิง่ทีเ่ราท า กลา่วคอืเป็นหัวใจของธรุกจิและคา่นยิมของเรา 
เราผลักดันขอบเขตของวทิยาศาสตรอ์อกไป เพือ่คน้หานวัตกรรมทีจ่ะชว่ยเปลีย่นแปลงและรักษาสขุภาพใหย่ั้งยนื  

โดยการน าในทางวทิยาศาสตร ์เราจะพัฒนาชวีติของผูป่้วยทั่วโลกได ้

 

เราจะท าอยา่งไร 

เราจะด าเนนิการวจิยัเชงินวตักรรม การพฒันา 

และการผลติตามมาตรฐานระดบัสูงดา้นจรยิธรรมและความซือ่สตัยสุ์จรติในทกุแหง่ทีเ่ราด าเนนิงาน 

เราจะปฏบิตัติามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั หลกัจรรยาบรรณ แนวทาง 

และมาตรฐานการปฏบิตัทิ ีด่เีกีย่วกบัความปลอดภยั คณุภาพ การวจิยั และชวีจรยิธรรม 

เพือ่สง่มอบงานทีไ่มใ่ชแ่คช่อบดว้ยกฎหมายเทา่น ัน้ แตย่งัมชีอบดว้ยจรยิธรรมดว้ยเชน่กนั 

• เราจะทุม่เทเพือ่ความปลอดภัยของผูป่้วย และเราคอยใหก้ารดแูลควบคมุตา่ง ๆ เพือ่ท าใหแ้น่ใจไดถ้งึความปลอดภัย 

ประสทิธผิล และคณุภาพของผลติภัณฑข์องเราตลอดทัง้วงจรชวีติของผลติภัณฑ ์

• เราจะระบถุงึ รายงาน และแกไ้ขปัญหาทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผูค้น ผลติภัณฑ ์หรอืกระบวนการ 
รวมถงึเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค ์เพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่รายละเอยีดส าคัญโดยยอ่ดา้นความปลอดภัยนัน้ถกูตอ้ง 

• เราจะปฏบัิตติามวธิดี าเนนิการแสดงความยนิยอมทีไ่ดร้ับการบอกกลา่วขอ้มลู และจะปกป้องขอ้มลูสว่นตัว 

• เราจะออกแบบโปรแกรมทางคลนิกิเพือ่เพิม่ประโยชน์ทีอ่าจมใีหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ส าหรับประชากรผูป่้วยตามเจตนาของเรา ในขณะทียั่งพยายามลดความเสีย่งใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

• เราจะสนับสนุนหลักการดังกลา่วตามปฏญิญาเฮลซงิกแิละขอ้ตกลงอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากลายทางชวีภาพ 

และจะยดึถอืปฏบัิตติามพธิสีารนาโงยา 

• เราจะด าเนนิการตรวจสอบโดยใชตั้วอยา่งทางชวีภาพของมนุษย ์

รวมถงึเซลลต์น้ก าเนดิจากตัวออ่นมนุษยแ์ละเนื้อเยือ่ทารกโดยการยกเวน้ เพือ่พัฒนาความเขา้ใจโรค 

เพือ่ปรับปรุงการวนิจิฉัย และพัฒนาการรักษาแบบใหม ่ๆ 

• เรามคีวามเพยีรพยายามในการใชแ้ละการจัดเก็บวัสดดัุดแปลงทางพันธกุรรม รวมถงึเซลลข์องมนุษยแ์ละสัตว ์สัตว ์
และสิง่มชีวีติอืน่ ๆ อยา่งปลอดภัย 

• เราจะพจิารณาการใชส้ัตวใ์นงานวจิัยอยา่งระมัดระวัง และจะใชม้าตรฐานสากลมาตรฐานเดยีว เราจะใชห้ลัก 3Rs 

(Replacement-Reduction-Refinement หรอื การทดแทน การลด 

ความละเอยีดรอบคอบในการปฏบัิตติอ่สัตวท์ดลอง) และจะเปิดเผยเกีย่วกับงานของเรา 

เราจะไมใ่ชล้งิใหญ่หรอืสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมทีจ่ับมาจากป่า 

เราจะขึน้ทะเบยีนการศกึษาวจิยัทางคลนิกิและการศกึษาวจิยัเชงิสงัเกตของเรา 

ประกาศผลลพัธข์องจากศกึษาวจิยัไวบ้นเว็บไซต ์

และใชค้วามพยายามดว้ยเจตนาบรสุิทธิเ์พือ่ตพีมิพผ์ลลพัธใ์นวารสารทีผ่า่นการพจิารณาตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่
วชาญในสาขา ท ัง้หมดนีท้ าในวธิที ีจ่ะแสดงใหเ้ห็นถงึความโปรง่ใสตามเวลาทีเ่หมาะสม 

• เราจะแบง่ปันผลลัพธก์ารศกึษาวจิัยของเรา แมว้า่ผลจะไมเ่อือ้ประโยชน์ใหแ้กเ่ราก็ตาม 

• เราจะปฏบัิตติามหลักปฏบัิตดิา้นการตพีมิพท์ีด่แีละค าแนะน า ICMJE 

ในการแบง่ปันขอ้มลูทีเ่ป็นกลางและมคีวามส าคัญในเชงิวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับการศกึษาวจิัยของเรา 
โดยไมท่ าใหท้รัพยส์นิทางปัญญาของเราไดรั้บความเสีย่ง 

เราจะสนบัสนุนการวจิยัดา้นวทิยาศาสตรท์ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภายนอก 

เพือ่พฒันาวทิยาศาสตรใ์หก้า้วหนา้ และมสีว่นในการพฒันายาทีด่ขี ึน้ส าหรบัผูป่้วย 

ไมใ่ชเ่พือ่สง่เสรมิการขายผลติภณัฑข์องเรา 



เราจะเป็นผูร้บัผดิชอบดว้ยตวัเราเองในเรือ่งคณุภาพและการด าเนนิการเกีย่วกบัวทิยาศาสตร ์

ทีบุ่คคลภายนอกด าเนนิการในนามของเรา 

 

 นโยบายสากลของ ASTRAZENECA: การปฏสิมัพันธข์องเรา 

 
 

เหตใุดถงึส าคญั 

การสง่มอบยาในยคุตอ่ไปจะขึน้อยู่กับทศิทางทีว่ทิยาศาสตรน์ าพาเราไป 

ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรท์ีส่รา้งความแตกตา่งได ้จะถกูสรา้งขึน้จากความซือ่ตรงในทกุขัน้ตอนการพัฒนา 
และในทกุระดับของบรษัิท 

การคงไวซ้ ึง่ความซือ่ตรงและการยนืหยัดในคา่นยิมของเราในทกุ ๆ การปฏสิัมพันธข์องเรา 
จะชว่ยปกป้องงานดา้นวทิยาศาสตรข์องเรา รักษาชือ่เสยีงของเรา และสรา้งความไวว้างใจจากสาธารณะ 

 

เราจะท าอยา่งไร 

เราด าเนนิทกุสว่นธุรกจิของเราดว้ยความซือ่ตรง ความจรงิใจ และความโปรง่ใสในทกุทีท่ ีเ่ราด าเนนิงาน 

• เราจะไม่ยอมเพกิเฉยตอ่การตดิสนิบนหรอืการทจุรติในรูปแบบใด แมห้ากวา่เราจะตอ้งสญูเสยีธรุกจิก็ตาม 

เราจะไมโ่นม้นา้วการตัดสนิใจผูอ้ืน่โดยไมเ่หมาะสม หรอืยนิยอมใหเ้ราเองถกูโนม้นา้วอย่างไมเ่หมาะสม 

ผ่านการแลกเปลีย่นดว้ยเงนิ การเอือ้ประโยชน์ หรอืสิง่ใดก็ตามทีม่มีลูค่า เราจะหลกีเลีย่งกจิกรรมใด ๆ 
ทีอ่าจท าใหม้ดีเูหมอืนเป็นการโนม้นา้วทีไ่มเ่หมาะสม 

• เราจะท าใหแ้น่ใจวา่ผลประโยชน์สว่นบคุคลและความสัมพันธข์องเรา ไมก่อ่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทับซอ้น 

หรอืแมแ่ตท่ าใหด้เูหมอืนวา่เป็นการโนม้นา้ววจิารณญาณทางวชิาชพี 

• เราเคารพและปกป้องความเป็นสว่นโดยการเก็บรวบรวม การใช ้การเก็บไว ้การแบง่ปัน 

และ/หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวอยา่งเป็นธรรม อยา่งโปร่งใส และอยา่งปลอดภัยแน่นหนา 

• เราไมอ่นุญาตใหใ้ชแ้รงงานทาสหรอืการคา้มนุษยส์มัยใหมใ่นธรุกจิของเราไมว่า่จะทีไ่หนก็ตาม 

• เราไมอ่นุญาตใหม้กีารซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมและอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

• เราจะปฏบัิตติามขอ้ก าหนดในการควบคมุการคา้ 

• เราจะเขา้ร่วมในนโยบายสาธารณะและกจิกรรมทางการเมอืงอยา่งมคีวามรับผดิชอบ 

• เราเลอืกความโปร่งใสตามเวลาทีเ่หมาะสมในการปฏสิัมพันธแ์ละการจ่ายเงนิ  

• เราจะไมเ่อือ้หรอืใหอ้ภัยตอ่การเลีย่งภาษี 

• เราจะไมแ่ถลงขอ้ความเป็นเท็จในสิง่ทีเ่ราเป็น 

• เราจะยดึถอืปฏบัิตติามมาตรฐานความซือ่ตรงของเราในทกุสถานการณ์ ไมอ่นุญาต ไมร่อ้งขอ 

หรอืไมช่ว่ยใหผู้อ้ืน่เขา้ไปมสีว่นร่วมในการกระท าตอ้งหา้มในนามของเรา 

เราจะสือ่สารตามความสตัยจ์รงิและมคีวามรบัผดิชอบเกีย่วกบัธุรกจิของเรา 

• การสือ่สารและกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการขายและทีไ่มใ่ชเ่พือ่สง่เสรมิการขายของเรา จะตอ้งถกูตอ้ง 

ไมช่ีน้ าใหเ้ขา้ใจผดิ มคีวามยตุธิรรม มคีวามสมดลุ และรองรับดว้ยหลักฐานทางวทิยาศาสตร์ 

• เราจะสง่เสรมิผลติภัณฑข์องเราเฉพาะทีผ่่านการอนุมัตแิลว้เทา่นัน้ และเฉพาะตามการใชง้านทีผ่่านการอนุมัตเิทา่นัน้ 

• เราใหค้วามรูแ้กผู่เ้ชีย่วชาญในวชิาชพีการดแูลสขุภาพ ทัง้ในเรือ่งความเสีย่งและประโยชน์ของผลติภัณฑข์องเรา 
เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถตัดสนิใจเกีย่วกับการรักษาทีด่ทีีส่ดุไดส้ าหรับผูป่้วยแตล่ะราย 



• เราดงึผูป่้วยใหเ้ขา้มามสีว่นร่วมเพือ่เรยีนรูค้วามตอ้งการของพวกเขา เพือ่ใหเ้ราสือ่สารไดโ้ดยตรงกับผูป่้วย 

• เราจะเขา้ร่วมในสือ่สังคมและชมุชนออนไลน์อืน่ ๆ อยา่งมคีวามรับผดิชอบ 

เราจะท างานกบับุคคลภายนอกเฉพาะรายทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

และมพีนัธะดา้นจรยิธรรมและความซือ่ตรงทีส่อดคลอ้งกบัพนัธะของเรา 

และเฉพาะเมือ่เรามจี าเป็นทีแ่ทจ้รงิเทา่น ัน้ 

เราจะจา่ยตามหลกัความเป็นธรรมและเพยีงเพือ่งานทีบุ่คคลภายนอกท าเทา่น ัน้ 

 

 นโยบายสากลของ ASTRAZENECA: สถานทีท่ างานของเรา 

 
 

เหตใุดถงึส าคญั 

เราตัง้เป้าทีจ่ะจัดใหม้สีถานทีท่ างานทีด่เียีย่ม ทีซ่ ึง่ทกุคนจะรูส้กึไดรั้บความเคารพ สนับสนุน และปลอดภัย 

เพือ่ใหพ้นักงานทีม่คีวามสามารถพเิศษเฉพาะทีห่ลากหลายของเรามอีสิระในการพัฒนานวัตกรรม 

เราใหค้วามส าคัญแกท่มีงานทีแ่ข็งแกร่งซึง่กระตอืรอืรน้ในการผลักดันขอบเขตของวทิยาศาสตร ์

การรักษาสถานทีท่ างานของเราใหม้สีภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีป่ลอดภัย จะชว่ยสนับสนุนและปกป้องบคุลากร 
สนิทรัพย ์และชือ่เสยีงของเรา และยังชว่ยลดความสญูเสยีและการหยดุชะงักใหน้อ้ยทีส่ดุ 

 

เราจะท าอยา่งไร 

เราสง่เสรมิวฒันธรรมแหง่ความหลากหลาย การใหค้วามเคารพ และการใหโ้อกาสทีท่ดัเทยีม 

โดยทีค่วามส าเร็จของแตล่ะบุคคลจะขึน้อยูก่บัความสามารถสว่นบุคคลและการท าสิง่ทีช่ว่ยท าใหเ้กดิความส าเร็จ
ตอ่บรษิทัเทา่น ัน้ 

• เราจะปฏบัิตติอ่ผูอ้ืน่ดว้ยความเป็นธรรม ซือ่ตรง จรงิใจ มอีัธยาศัยไมตร ีเห็นใจผูอ้ืน่ ใหค้วามเคารพ และใหเ้กยีรต ิ

ไมว่า่พวกเขาจะมเีพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ เชือ้ชาต ิสัญชาต ิอาย ุเพศวถิ ี

หรอืรูปแบบความหลากหลายแบบใดก็ตาม 

• เราสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทีใ่หค้วามส าคัญกับทกุคน โดยทีท่กุคนสามารถท างานไดด้ทีีส่ดุเต็มก าลังความสามารถ 

• เราตัดสนิใจเกีย่วกับการสรรหาบุคคล การวา่จา้ง การใหร้างวัล การพัฒนา และการเลือ่นต าแหน่ง จากความสามารถ 

ประสบการณ์ พฤตกิรรมทีม่ตีอ่ผูอ้ืน่ ผลการปฏบัิตงิาน และศักยภาพทีแ่สดงออกมาเกีย่วกับงานเทา่นัน้ 

• เราจะพัฒนาความสามารถพเิศษของพนักงาน และสนับสนุนทกุคนใหบ้รรลศัุกยภาพของตน 

เราจะอาศยัการสนทนาทีเ่ปิดกวา้งและกลา้หาญ 

เพือ่ดแูลใหธุ้รกจิทีต่อ้งด าเนนิไปอยา่งรวดเร็วของเราทีป่รบัใหต้รงกบัคา่นยิมของเรา 

และเพือ่ท าใหแ้นใ่จวา่เราไดจ้ดัการและเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดของเรา 

• เราจะยอมรับการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการระบุและการรายงานถงึการกระท าตอ้งสงสัยใด ๆ 

ทีข่ัดตอ่คา่นยิมหรอืนโยบายของเรา เพือ่ใหบ้รษัิทของเรายังคงใหบ้รกิารผูป่้วยไดต้อ่เนื่อง 
เราสามารถรายงานไดโ้ดยไมร่ะบนุาม หากเรารูส้กึว่ามคีวามจ าเป็น 

• เราจะรายงานขอ้กังวลดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์และเราจะไม่ยนิยอมใหเ้กดิการโตต้อบเอาคนื 

เราสง่เสรมิและด ารงไวซ้ึง่สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั ดตีอ่สุขภาพ และม ัน่คง 

• เราจะใชร้ะบบจัดการความปลอดภัย สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม (SHE) ทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ระบแุละจัดการความเสีย่ง 

และรักษาผลการปฏบัิตงิาน SHE ทีแ่ข็งแกร่ง 

• เราจะท างานกับผูท้ีน่อ้มรับมาตรฐาน SHE ทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานของเราเทา่นัน้ 

 



เราจะใชส้นิทรพัยข์องบรษิทัใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด และจะปกป้องความสมบูรณ์ของทรพัยส์นิของเรา 

รวมถงึเทคโนโลย ีระบบและขอ้มูลลบั เพือ่สนบัสนุนงานดา้นวทิยาศาสตรข์องเรา 

• เราจะจัดการสนิทรัพยใ์หม้ปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหบ้รษัิทไดรั้บประโยชน์เต็มมลูคา่ของสนิทรัพย ์

• เราจะจัดการและรายงานความเสีย่งทีม่ตีอ่สนิทรัพยข์องบรษัิท พนักงาน หรอืผูป่้วย เพือ่ปกป้องบคุคล บรษัิท 

และมลูคา่ของผูถ้อืหุน้ 

 

 นโยบายสากลของ ASTRAZENECA: ความยั่งยนืของเรา 
 

 
 

เหตใุดถงึส าคญั 

เราอยูใ่นธรุกจิแหง่การสรา้งและการสง่มอบการรักษา 
ในวธิกีารทีช่ว่ยสง่เสรมิสขุภาพและสรา้งความมั่นคงใหอ้นาคตของบรษัิท สังคมโดยทั่วไป และโลกของเรา 

วสิัยทัศน์และพันธกจิของเราในการสง่มอบคณุคา่ทีย่ั่งยนืจะขึน้อยูก่ับการตัดสนิใจในทกุ ๆ วันของเรา 
ซึง่จะสนับสนุนการด ารงอยูข่องเราในระยะยาว ในฐานะบรษัิททีม่คีณุคา่ทีจ่ะไดร้ับความไวว้างใจจากสาธารณะ 

 

เราจะท าอยา่งไร 

เราจะปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หลกัจรรยาบรรณ แนวทาง และมาตรฐานทีม่บีงัคบัใชต้อ่เรา 
ในทกุสว่นงานของธุรกจิทีเ่ราด าเนนิกจิการทกุแหง่ 

• เราจะท าใหเ้กดิความชัดเจนในค่านยิม นโยบาย และการฝึกอบรมของเรา 
วา่การปฏบัิตติามกฎหมายและการท างานอย่างมจีรยิธรรมนัน้ 

จะเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบพืน้ฐานทีไ่มม่กีารตอ่รองส าหรับพวกเราทกุคนและใครก็ตามทีป่ฏบัิตงิานในนามของเรา 

เราจะคงไวซ้ึง่การควบคมุทางการเงนิ ทางการควบคมุบงัคบัตามกฎขอ้บงัคบั 

และทางการปฏบิตักิารทีเ่ครง่ครดั 

• เราจะไมเ่พกิเฉยตอ่การฉอ้ฉล และจะด าเนนิการตามขัน้ตอนทีม่เีหตุผลทกุอยา่งเพือ่ดูแลไมใ่หต้กเป็นเหยือ่ของการฉอ้ฉล  

• เราจะบันทกึการตัดสนิใจทางธรุกจิและเหตผุลสนับสนุนของเราตามความจรงิและครบถว้นสมบรูณ์ 

• เราจะใชร้ะบบควบคมุเพือ่ระบแุละจัดการความเสีย่ง รวมถงึเพือ่รักษาผลการปฏบัิตงิานทีแ่ข็งแกร่งไว ้

• เรามแีผนงานทีก่ าหนดไวเ้พือ่ดแูลรักษากระบวนการทีส่ าคัญ ในกรณีของเหตกุารณ์ส าคัญ 

• เราจะจัดท าสมดุบัญชแีละบันทกึของบรษัิททีถ่กูตอ้ง 

เราจะปฏบิตักิารในลกัษณะทีร่บัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

• เราจะท างานเพือ่ลดการพึง่พาของเราและผลกระทบทีส่รา้งตอ่ทรัพยากรธรรมชาตใิหน้อ้ยทีส่ดุ 

และสง่เสรมิความย่ังยนืทางสิง่แวดลอ้ม 

• เราจะท างานเพือ่ลดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการคน้พบไปจนถงึการก าจัดผลติภัณฑข์องเรา 

เราจะปฏบิตักิารเพือ่ปรบัปรุงสุขภาพและคณุภาพชวีติใหด้ขี ึน้ และจะสง่เสรมิคณุคา่แหง่วทิยาศาสตร ์

• เราจะส ารวจวธิตีา่ง ๆ ทีจ่ะพัฒนาการเขา้ถงึการดแูลสขุภาพ 

และพัฒนาประสบการณ์ของผูป่้วยเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูป่้วยและครอบครัว 

และจะมอบประโยชน์ดา้นสขุภาพทีย่ั่งยนื 

• เราจะบรจิาคเพือ่การกุศลและมอบเงนิชว่ยเหลอือืน่  ๆส าหรับวัตถปุระสงคท์างดา้นวทิยาศาสตร ์การศกึษา หรอืการกศุล 

เพือ่สนับสนุนระบบสขุภาพหรอืระบบการดแูลสขุภาพ การศกึษาทางการแพทยห์รอืวทิยาศาสตร ์
ความกา้วหนา้ในการคน้ควา้วจิัยทางการแพทยห์รอืวทิยาศาสตร ์และการบรรเทาภัยพบัิต ิ



• เราตัง้เป้าทีจ่ะปกป้องผูป่้วยจากอันตรายของยาทีค่า้ขายอยา่งผดิกฎหมาย 

โดยการท างานร่วมกับพันธมติรทั่วโลกเพือ่ยับยัง้กจิกรรมเหลา่นัน้ 

 

เหตใุดหลกัจรรยาบรรณถงึมคีวามส าคญั 

เรามหีลักจรรยาบรรณเพือ่สือ่สารถงึคณุคา่และหลักการทีเ่ราคาดหวังใหใ้ชอ้ยา่งสม ่าเสมอ เมือ่เราเป็นตัวแทนของ 
AstraZeneca ในทกุวัน ทกุงาน ทกุประเทศทีเ่ราด าเนนิงาน 

หลักจรรยาบรรณของเราและขอ้ก าหนดสนับสนุนสากล จะเป็นเครือ่งมอืใหเ้ราท างานไดส้อดคลอ้งกับกฎหมาย 

กฎขอ้บังคับ ประมวลกฎหมายทางอตุสาหกรรม แนวทาง และมาตรฐานทีใ่ชก้ับเราทั่วโลก 

เราจะปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณและขอ้ก าหนดของเราเอง แมแ้ตใ่นตลาดทีก่ฎระเบยีบอาจเขม้งวดนอ้ยกว่า 
เนื่องจากขอ้ก าหนดสากลของเราเป็นพืน้ฐานส าหรับมาตรฐานของเราในดา้นพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม 

ขอ้ก าหนดในทอ้งถิน่และของหน่วยธรุกจิ อาจจะแตกตา่งออกไปเฉพาะเมือ่มคีวามเขม้งวดมากกวา่เทา่นัน้ 

เมือ่ปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณและขอ้ก าหนดสนับสนุน (พรอ้มดว้ย "หลักจรรยาบรรณ") 

จะเทา่กับวา่เราสง่มอบประโยชน์ทีย่ั่งยนืใหแ้กผู่ป่้วยและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ 
เราประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งมคีวามรับผดิชอบ เราไดรั้บและรักษาไวซ้ ึง่ความไวว้างใจ 

เราภาคภมูใิจในทีท่ีเ่ราท างาน 

ใครบา้งทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ 

พวกเราทกุคน เราทกุคนลว้นเป็นผูร้ับผดิชอบในการยดึถอืหลักจรรยาบรรณ 

นอกจากนี้ผูจ้ัดการยังมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการชว่ยเหลอืทมีของตนเองใหเ้ขา้ใจและน าหลักไปใช ้

และเราเลอืกทีจ่ะท างานเฉพาะกับบคุคลภายนอกทีม่มีาตรฐานดา้นจรยิธรรมสอดคลอ้งกับมาตรฐานของเรา 
เพือ่ใหม้าตรฐานระดับสงูของ AstraZeneca จะยังคงมอียูใ่นทกุงานทีเ่ราท าในนามของเรา 

เราจะตดัสนิใจเกีย่วกบัการใชห้ลกัจรรยาบรรณอยา่งไร 

หลักจรรยาบรรณของเราไมส่ามารถครอบคลมุทกุสถานการณ์หรอืทดแทนการใชว้จิารณญาณทีด่ไีด ้

แตจ่ะใหข้อ้มลูแกเ่ราเพือ่ใหตั้ดสนิใจเองได ้หากคณุพบความยากล าบากในการตัดสนิใจ ลองถามตัวเองวา่ 

• ท าไมฉันจะตัดสนิใจแบบนี ้

• เรือ่งนี้ปรับใหต้รงกับคา่นยิมและหลักการของ AZ หรอืไม ่

• ผูจ้ัดการของฉันและฉันอยากจะอา่นเรือ่งนี้ในขา่ววันพรุ่งนี้หรอืไม่ 

หากคณุมคี าถามเกีย่วกับหลักจรรยาบรรณของเรา โปรดสอบถาม 

ผูจ้ัดการของคณุและฝ่ายการปฏบัิตติามกฎระเบยีบในทอ้งถิน่ของคณุ ฝ่ายกฎหมาย และพันธมติรดา้นทรัพยากรบคุคล 

จะพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืคณุเสมอ 

จะท าอยา่งไรถา้หากมสีิง่ใดผดิพลาดไป 

โปรดพูดคยุกับผูจ้ัดการของคณุกอ่นการรายงาน หากคณุไมส่ะดวกใจในการพูดคุยกับผูจ้ัดการ 
โปรดตดิตอ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์แผนกกฎหมาย หรอืตัวแทนจากฝ่ายการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของคณุ 

หากคุณประสงคจ์ะตดิตอ่ใครก็ตามทีอ่ยูน่อกหน่วยธรุกจิของคณุหรอืบรษัิทการตลาด 

โปรดใชแ้หลง่ขอ้มูลใดแหลง่หนึง่จากสีแ่หลง่ทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้ เราจะท าทกุอยา่งเพือ่ปกป้องการรักษาความลับของขอ้มลู 

คณุอาจรายงานโดยไมร่ะบนุามได ้หากกฎหมายในทอ้งถิน่อนุญาตไว ้

ออนไลน ์ คณุสามารถเขยีนรายงานไดท้ี ่www.AZethics.com 

โทรศพัท ์ คน้หาหมายเลขโทรศัพทล์า่สดุส าหรับประเทศของคณุที ่www.AZethics.com.  

แจง้พนักงานศนูยบ์รกิารโทรศัพทท์ราบถงึภาษาทีค่ณุตอ้งการใช ้

 AZethics ไดร้ับการจัดการผ่านบคุคลภายนอกอสิระในนามของ AstraZeneca 

อเีมล GlobalCompliance@astrazeneca.com 

ไปรษณีย ์ Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical 
Campus, Cambridge CB2 0AA United Kingdom 

http://www.azethics.com/
http://www.azethics.com/
mailto:GlobalCompliance@astrazeneca.com

